ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO III: CRESCIMENTO
AMANDO “DE TAL MANEIRA”

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3.16, grifo nosso).
TEMOS QUE AMAR
A Estação do Crescimento traz grandes desafios como esse expresso em João 3.16, que nos convida a
amarmos de “tal maneira” esse mundo perdido. Em um primeiro olhar, podemos achar que esse tipo de
amor só é praticado por Deus – especialmente em uma época onde somos bombardeados por todo tipo
de canal midiático e social dizendo que somos o número um, que somos mais do que especiais, que
temos que cuidar só de nós mesmos, que temos que acumular e nunca dividir. Mas, se atentarmos para
a proposta feita por Deus a seus filhos, entenderemos que esse amor “de tal maneira” é para ser praticado
por todos que foram transformados por Jesus de Nazaré.
UM DESAFIO DO TAMANHO DO NOSSO DEUS
Mesmo atingidos pelo pecado, o desafio do amor é possível porque uma vez que Cristo nos possibilitou
uma nova vida (Galátas 2.20), que capacita a amarmos de “tal maneira”, assim precisamos entender que
amar não é um simples conceito, ou um entendimento. João mostra que o amor é para ser
compreendido, vivido e demonstrado.
DEUS É AMOR
“Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor” (1João 4.8). Deus é amor, a fonte de todo
amor, por isso podemos amar de “tal maneira”. Assim, caso eu não tenha ou não consiga amar, posso
pedir direto a Ele, a fonte de todo amor, mais desse amor.
DEUS AMOU PORQUE DEU
“Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao mundo, para que
pudéssemos viver por meio dele” (1João 4.9). Tanto no seu Evangelho quanto na sua epístola, João mostra
que Deus amou e demostra isso dando e entregando o que ele tem de mais precioso, seu unigênito. Isso
nos mostra que o amor não é um conceito; é uma ação em prol do outro. Muitas vezes isso requer
sacrifício, dedicação e desejo.
ESSE MODELO DE AMOR É PARA SER SEGUIDO
“Sigam o caminho do amor...” (1Coríntios 14.1). Esse é o grande modelo a ser desejado e seguido por todos
nós. Hoje temos muitos caminhos diante de nossas vidas, mas não vamos seguir a todos. O do amor,
entretanto, é obrigatório, como afirma a palavra.
NÃO TENHA MEDO DE AMAR
“No amor não há medo; ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor” (1João 4.18). Em Deus somos chamados para
amar, não podemos ter medo disso, devemos amar não esperando algo em troca. Precisamos crer que,
mesmo que sejamos rejeitados como Deus foi, devemos como nosso mestre amar até o FIM (João 13.1).
CREIA E PENSE
Depois de ponderar essas verdades sobre o amar de “tal maneira”, olhemos o resumo de toda a Lei como
a melhor maneira de colocar em prática esse desafio em nossas vidas: “‘Mestre, qual é o maior
mandamento da Lei?’ Respondeu Jesus: ‘Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua
alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante
a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os
Profetas’” (Mateus 22.36-40).
É desafiador, é simples: ame a Deus integralmente, acima de tudo e todos, e faça pelos outros o que você
gostaria que fizessem por você.
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